
 

 

Preenchimento Full Face 

 Fios de Sustentação e 

Bioestimuladores 

 

Bônus Técnica Fox Eyes e Protocolo Ricca  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dias: 07 e 08 de março de 2022 
 
 

São Paulo – SP 
UNIDADE IPIRANGA 



 

 

 

Investimento 

R$ 4.000,00 à vista ou R$ 4.200,00 parcelado em até 10x 
no cartão de crédito. 

Taxa de Matrícula R$ 300,00 (incluso no valor total) 
 
 
 
 

 

Informações Importantes  

É obrigatório para todos os alunos estarem paramentados 
durante aula pratica, com o pijama cirúrgico padronizado do 
instituto, que deverá ser comprado. 
Em caso de desistência, a taxa de MATRICULA ( R$ 
300,°°) não será devolvida. 
Em caso de desistência do curso, será cobrado uma taxa 
de 25% do valor integral do curso. 
O Instituto reserva-se o direito de não oferecer o curso sem 
o mínimo de inscrições necessárias.  
Documentos necessários para efetivar a matrícula: 
fotocopia frente e verso RG, CPF, Carteira Conselho, 
diploma, comprovante de endereço completo com cep, e-
mail, telefone e comprovante de pagamento da Matrícula. 
Dados para emissão do contrato: Nome completo, CPF, 
RG endereço completo com o cep. 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Locais das Atividades: 
Aula Teórica e Pratica:  
>> Rua Marques de Olinda, 679 CEP 04277-000 
Vila Dom Pedro | - São Paulo SP 
 
° Aeroporto próximo: Aeroporto de São Paulo/Congonhas - 
Av. Washington Luís, s/nº - Vila Congonhas, São Paulo - 
SP, 04626-911 
 

Hotéis próximos: 
 
EZ Aclimação Hotel - Av. Armando Ferrentini, 668 - 
Aclimação, São Paulo - SP, 04103-030 
>>Telefone: (11) 3346-7799 / (11) 98880-6303 
 
 
 

       

https://www.consultarcep.com.br/sp/sao-paulo/vila-dom-pedro-i/rua-marques-olinda/04277000
https://www.consultarcep.com.br/sp/sao-paulo/vila-dom-pedro-i/rua-marques-olinda/04277000


 

 

 

Público Alvo 

 
Biomédicos, Médicos, Dentistas, Enfermeiros. 
 
 
 

Conteúdo Programático: 

•  
Análise facial e fatores de envelhecimento 

• Anatomia aplicada da face 
• Preenchimento com ácido Hialurônico 
• Indicações e contra-indicações 
• Técnica de preenchimento com agulha x Cânula 
• Técnicas de preenchimento full face (Lábio, sulco 

nasogeniano, linhas de marionete, malar, mento, 
mandíbula, rinomodelação e olheira) 

• Intercorrências x hialuronidase 
• Bioestimuladores de colágeno (ácido poli-l-láctico e 

hidroxiapatita de cálcio) 
• Indicações e contra-indicações 
• Sculptra X elleva 
• Diluição e armazenamento do ácido poli-l-láctico 
• Planejamento (face e pescoço) 
• Indicações e Contra-indicações 
• Hidroxiapatita de cálcio (marcas comerciais: radiesse, 

Diamond e biocrystal) 
• Técnicas de preenchimento com CaHA 
• Diluição para bioestimulação:  face e pescoço 

(incluindo região de têmporas) 
• Intercorrências 
• Fios de PDO (liso e espiculado) 
• Técnicas de bioestimulação com fio liso (mono, 

parafuso, filler e matrix) 
• Técnicas de lifiting com fio espiculado (fox eyes, terço 

médio, jow, pescoço e lifiting de nariz) 



 

 

• Intercorrências 
• Casos clínicos 
• Bioestimulador 

Ácido poli-l-láctico 
Hidroxiapatita de cálcio 

• fio de PDO 
 

 
• Horário 

8h às 18h 
• Duração 

16 horas 
 
Materiais oferecidos pelo instituto:  
 
Pro pé, máscara, luvas de procedimento.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



 

 

 

 

 

Prof. Dra. Kelly Ricca  

CRO SP 97018 

 
• Graduada em Odontologia pela UMESP (2008). 
• Especialista em Endodontia pela APCD São Bernardo do 
Campo (2010). 
• Pós graduada em Ortodontia pelo CEAO/São 
Paulo(2013). 
• Usuária do sistema CEREC (Odontologia 
Robótica/Sirona). 
• Pós graduada em estéticas indiretas (lentes de contato) 
na FOUSP-fundecto (2015) 
• Mini residência em Endodontia pela Universidade da 
Flórida (Gainesville/EUA) 
• Pós graduada em Harmonização Orofacial pelo MARC e 
IOA Miami (EUA) (2016) 
•Coordenadora de pós graduação em Harmonização 
Orofacial no Instituto Casal Dentista São Paulo, Salvador, 
Santos e Campinas (2018) 
• Palestrante Internacional em Harmonização Orofacial 
(EUA, Colômbia e México) 


